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Verksamhetsberättelse SSRK Dalarna 2021 

Styrelsens sammansättning 
 
Karin Wigert Ordförande  
Ewa-Lisa Hoel Vice ordförande och Viltspårsansvarig 
Anna Björklund Jaktprovsansvarig 
Gunilla Holm Nyberg Sekreterare 
Agne Nyberg Kassör  
Cecilia Linnteg Utbildningsansvarig 
Anki Holmgren Utställningsansvarig och Spanielansvarig 
Hans Westblad  Adjungerad Webbansvarig 
Malin Kånåhols Adjungerad för Tollingverksamheten 
Suppleanter  
Marina Qvicker   
Stefan Roth 
 
Revisorer Revisorssuppleanter 
Torbjörn Flodström  Ewa Albertsson 
Gun Bengtsson Leif Hernefalk 
 
Valberedning  
Hans Westblad, sammankallande, och Monika Levisson. 
 
 
 
 
SSRK Dalarnas avdelningsstyrelse har under året haft 9 sammanträden, de flesta digitalt via 

TEAMS. Eftersom 2021 var ett år med Coronapandemi och allmänna restriktioner, så blev 

det inte något årsmöte under 2021. SSRK centralt meddelade att alla avdelningar som under 

2020 hann ha sina årsmöten erbjöds befrielse från att arrangera något årsmöte 2021. De 

beslut som sedvanligt skulle ha fattats av årsmötet, sköts fram till ett kommande årsmöte. 

Styrelsens ledamöter valde alla att förlänga sina uppdrag ett år till. Revisorerna gjorde en 

genomgång av de ekonomiska frågorna och ett bokslut gjordes för räkenskaperna 2020. 

Revisorerna föreslog därefter ansvarsfrihet för styrelsen, vilket var en förutsättning för att 

kunna avstå årsmötet. De utmärkelser som skulle ha delats ut på årsmötet, delades i stället 

ut personligt till mottagarna vid olika tillfällen.  

Avdelningsstyrelsen har haft en gemensam arbetsdag tillsammans med sektionernas 

styrelser, där vi fortsatte diskussionen kring de visionsfrågor som avdelningsstyrelsen 

initierade för några år sedan. Dagen innehöll diskussioner kring frågor som ….Vad kan vi 

arbeta med för att få fler medlemmar? Hur kan vi försöka locka fler och särskilt då yngre 

medlemmar att delta i vår verksamhet? Vilka typer av aktiviteter är viktiga?  

 

 

 



Allmänt 

Avdelningen kan konstatera att vi under året blivit några fler medlemmar än tidigare. 

Medlemsantalet uppgick 2021-12-31 till 356 fullbetalande (f.å. 325), 59 familjemedlemmar 

(f.å. 63), 7 SRK Ungdomsmedlemmar (f.å. 8) eller totalt 422 medlemmar (f.å. 393). 

Det har under året funnits två aktiva sektioner inom avdelningen, Södra och 

Västerbergslagen. Det har även funnits tre aktiva kommittéer inom avdelningen; en för 

viltspår, en för utställning och en för jakt. Jaktkommittén Dalarna har bestått av 

representanter från hela Dalarna och har tillsammans planerat den jaktliga verksamheten i 

Dalarna. Inom avdelningen har också en Spanielgrupp och en Tollinggrupp varit aktiva. 

Avdelningens verksamheter har i stort följt de uppgjorda planerna tack vare stor 

uppfinningsrikedom hos ansvariga aktivitetsledare. Det har under året arrangerats kurser, 

träningar, jaktprov (både B-prov, Tollingprov, Spanielprov), en exteriörbedömning, en 

tvådagarsutställning (varav det ena dagen var årets Club Show) och ett stort antal 

viltspårprov. SSRK Dalarna stod, tillsammans med SSRK Bergslagen, som arrangör för 

Retrievermästerskapen i Kungsör. 

Avdelningen deltog vid den Funktionärsträff 20-21 november som SSRK Hs anordnade för 

funktionsansvariga i landets avdelningsstyrelser och ordförande Karin Wigert deltog i SSRK 

Fullmäktigemöte den 29 maj.  

 

Utmärkelser under 2021  
 
Under året har avdelningen fått 8 nya svenska champions: 1 jakt, 5 

viltspår och 2 utställning.    

Allez´s Isabells vandringspris erövrades i år av Ingela Andersson och 

Seareeds Black Milton. Ingela och Milton har varit mycket 

framgångsrika under året och blev förutom A-provschampion också 

Retrievermästare.    

 

 

 

 

Ordföranden har ordet  

Hundvänner. När jag skriver detta börjar ljuset återvända. Dagarna blir allt längre och jag 
behöver inte pannlampan på morgonprommisen längre. Tänk vad trevligt det hade varit att 
blicka tillbaka på 2021 som året då allting återgick till det ”normala” igen. Ni som läser detta 
vet att det inte riktigt blev så, utan vi har haft ännu ett år då pandemin begränsat oss på 
olika sätt både privat som i förenings- och näringslivet. Som ni vet så är det i motvind som 
draken lyfter och i tider då gamla spår inte leder någon vart får man hitta nya för att kunna 
hålla verksamheten i gång på bästa sätt. Tack och lov bedriver vi en verksamhet som 
mestadels sker ute i skog och mark och våra hundar går tack och lov fria från covid. 
Kreativiteten har även detta år blomstrat och vi har valt att fokusera all kraft och energi på 

 



möjligheterna i stället för att deppa över det som inte går att genomföra. Med den 
inställningen blir det mesta möjligt och vi har lyckats få till både prov, träningar och kurser 
utan att tänja på restriktionerna. Inte ens översvämningar kan stoppa oss och mot alla odds 
kunde vi genomföra KM med ett helt nytt upplägg. Det sägs att värmlänningarna har för 
avsikt att göra en copy/paste på vårt upplägg. Tack alla ni som gör det omöjliga möjligt och 
som ger alla som deltar i våra arrangemang en positiv och fin upplevelse. Ni är guld värda! 

Jag utgår från att 2022 blir mer av ett normalår och att vi åter kan träffas som vanligt. De 
fysiska mötena med er alla därute har varit plågsamt få och jag saknar det verkligen. Vi har 
massor med kul och spännande aktiviteter som bara ligger och väntar och vi har en plan för 
att ta SSRK Dalarna till en ny nivå tillsammans med er ute i sektionerna. Vi ser det som en 
resa. En "resa från bra till bäst”. Den 4 december genomförde avdelnings- och 
sektionsstyrelserna en mycket trevligt och konstruktiv workshop tillsammans där vi 
påbörjade vår resa. Nu gäller det ”bara” att ta sig hela vägen i mål och här heter 
framgångsreceptet TILLSAMMANS. Allt är möjligt om vi mobiliserar den samlade 
erfarenheten, kunskapen, vilja och kraften vi har inom SSRK i Dalarna. En av 
grundförutsättningarna är att kunna erbjuda en fullspäckad meny av aktiviteter som framför 
allt riktar sig till nybörjare. Här välkomnar vi alla som kan tänka sig vara kursledare att 
anmäla sitt intresse.        

Jubileumsfesten som frös inne ytterligare ett år har vi inte glömt. Självklart kommer det bli 
fest men det får anstå tills allt är som vanligt igen och då ska vi banne mig fira!  

Avslutningsvis vill jag rikta ett stort och varmt TACK till alla funktionärer och alla andra som 
lägger ned massor med tid och energi i verksamheten. Alla ni eldsjälar som ställer upp i vått 
och torrt, bjuder på er egen tid, kunskap och erfarenheter för att ge till andra. Kanske t o m 
sätter ni er egen hundträning åt sidan för att hjälpa andra utvecklas. Utan er – inget. Med er 
- allt.  

         Vi ses därute – garanterat ☺ 

         Ödmjukast 
         Karin 

 

 

 

 
 
 



 
 
 
 
Ekonomisk översikt 2021 
 

Det ekonomiska resultatet för 2021 blev väldigt 
starkt. 
För avdelningen var det framför allt utställningen 
med Club Show som lockade många deltagare och 
därmed gav ett mycket gott resultat. 
Ett antal interna aktiviteter inom avdelningen blev 
tyvärr inställda pga pandemin, vilket gav betydligt 
lägre kostnader än budgeterat. Vi får hoppas att vi 
kan genomföra dessa aktiviteter under 2022. 
Sammantaget för SSRK Dalarna blev resultatet  
+103 214 kr. 
Likviditeten är självklart också mycket god. 
Det goda resultatet innebär att förutsättningarna  
för att utveckla verksamheten är mycket goda.  
 
Mycket goda förutsättningar inför framtiden alltså! 
 
Avdelningskassör Agne Nyberg 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Bokslut 2021 Budget  Utfall  

UTSTÄLLNING     

Officiell 46 200 73 421 

Exteriörbedömning   1 053 

Summa 46 200 74 474 

JAKTPROV     

Kusåprovet 3 413 9 264 

Dala-Floda -146 5 979 

Våmhus 317 1 630 

Höstprov 845 1 534 

KM  -3 100 -39 

Tollare 0 1 044 

Spaniel 0 -389 

RM -10 000 0 

Provledar/kommissarieutbildning -5 000 0 

Jaktprov gemensamt, kommittén 0 -6 071 

Hyra Vassbo -5 900 -6 197 

Frysbox Tollare -7 000 0 

Summa -26 571 6 755 

UTBILDNING     

Aktivitetsbidrag 3 500 0 

Spanielträningsdag 0 725 

Träningar, Lisselhaga mm -1 500 -800 

Utbildning instruktörer -9 000 6 000 

Kurser 9 400 5 853 

Instruktörsträff -10 000 0 

Medlemsaktiviteter -16 500 0 

Summa -24 100 11 778 

VILTSPÅR     

Pinncupen 0 393 

Rörliga spår 34 900 22 090 

SM uttagning + deltagande -5 000 -2 452 

Omkostnader viltspår -7 700 -9 500 

Frysbox -7 000 0 

Uppmuntran funktionärer -10 000 0 

Summa 5 200 10 531 

ADMINISTRATION     

Medlemsavgifter 37 000 37 100 

Fullmäktige + Funktionärsträff (inställt)  -10 000 0 

Styrelsemöten + ers styrelsen -2 000 -151 

Försäkring -600 -570 

Resor,styrelsen -3 000 0 

Årsmöte inkl priser -2 000 -2 809 

PlusGirokostnader + swish -2 450 -2 635 

IT-kostnader, inkl IT-stöd -21 500 -22 690 

Övrigt 0 -2 529 

Diverse, oförutsett -5 000 -9 170 

Summa -9 550 -3 454 

TOTALT -8 821 100 084 

 

 



Jaktprovsverksamheten, sammanfattning 2021 

Jaktkommittén har bestått av: 
Anna Björklund – Jaktansvarig tillika sammankallande  
Marina Qvicker – Siljan  
Ulrika Ebenhard - Falun/Borlänge  
Ann Eriksson - Sektion Södra  
Annika Hansson - Sektion Västerbergslagen  
Malin Kånåhols - Tolling 

Eva-Lis Stenman - Spaniel, sektion Västerbergslagen. Har ej deltagit. 
Pernilla Astemark – Spaniel, Falun/Borlänge 

 

Möten, kommunikation:  
Jaktkommittén har inledningsvis fortsatt att träffats en gång per månad under året via 
Teams. Under hösten har vi träffats ungefär var 6:e vecka. Deltagandet har varit högt. 
Messenger fortsätter att fungera som kommunikationsväg i gruppen för information eller 
frågor med snabbare respons. 
 
Verksamheten:  Årets provverksamhet har kunnat genomföras enligt planering.  

 

Datum  Plats  Klass  Domare  

22/5   
23/5  

Dala-Floda  
Dala-Floda  

Nkl   
Ökl  

Sune Nilsson  
Sune Nilsson  

29/5  Avesta  Nkl  Lasse Hedman  

24/7  
25/7  

Våmhus/Älvdalen  Ökl   
Ekl   

Anders Hallgren  
Anders Hallgren  

31/7 – 1/8  Kuså   Nkl, Ökl   Anita Norrblom  
Anki Andersson  

20/8  Västerbergslagen  Vattenprov Spaniel  Yvonne Schwermer-
Herngren  

21/8  Falun  Nybörjarprov B 
Spaniel  

Yvonne Schwermer-
Herngren  

28 – 29/8   Västerbergslagen  Nkl, Ökl  Mats Närling   

4 - 5/9  Garpenberg  Ökl, Ekl  Pelle Forslund  

18/9  
19/9   

Falun  
FRK  

Ekl   
Ökl  

Liselotte Hermansson  
Liselotte Hermansson  

18 - 19/9   Ludvika  Tolling   
Nkl, Ökl, Ekl  

Lasse Bengtsson   

 

 

   



 

Klubbmästare i SSRK Dalarna 2021 

Ekl: Ulrika Ebenhard med 
Rockdove’s Sling Shot 
Ökl: Marina Qvicker med 
Rockdove’s Mind Power 
Nkl: Mats Goop med Flax 
Ukl: Agne Nyberg med 
Firepoppy’s Lough Ally 

 

• KM genomfördes på Bollergården utanför Falun med ett upplägg som mötte rådande 
pandemi-restriktioner. Efter beslut i Jaktkommittén om samarbete inom avdelningen, 
ansvarade i år Siljan och Falun/Borlänge för organisation och upplägg. Drygt 70 
anmälda ekipage kom till start. Arrangemanget blev lyckat och fick mycket positiv 
respons, trots att dagen blev lång.  

• RM genomfördes i samarbete med Avdelning Bergslagen den 6/11. Mycket arbete i 
arbetsgruppen resulterade i ett väl genomfört arrangemang. Arbetsgruppens 
representanter från Dalarna var Hans Westblad, Ulrika Ebenhard och Lasse Hedman. 

• Den Jubileumslagtävling som genomfördes med mycket positiv respons förra året 
ställdes in i år p.g.a. få anmälningar.  

• Nytt för i år var NPB (Nybörjarprov B) för spaniel. Eftersom det genomfördes för 
första gången, valdes ett upplägg på endast 10 deltagare för att uppleva hur marken 
räckte till och för att lära oss provhanteringen. Provet fick få anmälningar men kunde 
genomföras då Gävleborg ställde in sitt NPB och hänvisade till oss. Det resulterade i 6 
startande ekipage.  

• 3 avdelningar (Dalarna, Jämtland/Härjedalen och Västernorrland) skrev på 
Funktionärsavtalet som omfattar samarbete kring funktionärsprov. Gävleborg 
tvingades avvakta pga oenighet i styrelsen. Avtalet har för övriga tre avdelningar 
fungerat bra.  Färre funktionärer än förväntat har utnyttjat rätten till exkludering. 

• Planen att under våren 2021 genomföra en gemensam utbildning för provledare och 
kommissarier har ej genomförts p.g.a. pandemin.  

 
2021 års provverksamhet har erbjudit ett högre antal prov än tidigare och de har kunnat 
genomföras i stort sett helt enligt plan. I sektion V/B ställde vädret till det med 
översvämmade marker. Vattenprovet för spaniel ställdes in och retrieverjaktprovet kunde 
byta provplats och genomföras i Kuså.  
Nytt för i år har varit att det visat sig vara svårare att få fatt i funktionärer.  

 
Jaktansvarig Anna Björklund 

 
 

 

  

 

  



Utbildningsverksamheten, sammanfattning 2021 

Det har fortsatt varit stor efterfrågan på kurser och uppskattat att kunna delta i Corona-

anpassade aktiviteter utomhus med sin hund, trots pandemin. 

Aktiviteterna begränsades av pandemin under första halvåret då det inte gick att ha 

aktiviteter inomhus och max 6 deltagare utomhus (vid två instruktörer). Totalt har 

avdelningens ledarledda aktiviteter haft 97 deltagare under 2021. 

Vinterträning  

Träningsträffarna med vinterträning i Lisselhaga ridhus som var planerade 

till januari, februari och mars kunde inte genomföras, då restriktionerna 

inte tillät några inomhusaktiviteter under perioden. Under hösten kunde 

däremot dessa träningstillfällen erbjudas i november och december. 

Träffarna var uppdelade i två olika grupper, först en timme för de unga 

hundarna och sedan en timme för de lite äldre hundarna. Dessa leddes av 

både instruktörer och andra inspiratörer från avdelningen. 

Kurser  

Maj, Valpkurs, Gustafs  

April och Maj, Viltspår NKL, Mora 

Maj, Viltspår utveckling mot elitspår, Sörskog 

Maj-Juni, Apportering fortsättning, Storsund 

Juni, Viltspår ÖKL, Rättvik 

Juli, Spanielkurs, Bjursås 

Instruktörerna Catharina Lundberg och Gunilla Hansson kom till Bjursås 

för att hålla kurs riktad till avdelningens spanielägare. I år utökade vi 

gästspelet till två dagar. Det blev en spanielträningshelg med möjlighet 

att prova på att apportera fågel. 9 hundar och deras förare plus två 

åhörare utan hund deltog. Stort tack till Skyttepaviljongen som 

sponsrade instruktörernas lunch. 

Kurserna har annonserats på hemsidan, facebook/instagram och hos 

Studiefrämjandet. Annonsering av träningsträffarna i Lisselhaga har 

skett på hemsidan och sociala medier. 

Instruktörer 

Under året har nio av SSRK-Dalarnas instruktörer haft uppdrag i kursverksamheten. Matilda 

Hedins instruktörsutbildning BAS slutfördes i början av året. Jag vill rikta ett hjärtligt och 

stort tack till våra kunniga och engagerade instruktörer som brinner för att se kursdeltagarna 

utvecklas tillsammans med sina hundar. Vi följer regelbundet upp med kursutvärderingar 

och får mycket positiv respons från deltagarna, som verkligen uppskattar det jobb våra 

viktiga instruktörer gör!  

 

Utbildningsansvarig, Cecilia Linnteg 

 

 

 

   

 

 



Utställningsverksamheten, sammanfattning 2021 

I april arrangerade SSRK Dalarna en exteriörbedömning i Borlänge. Det var 27 anmälda 
hundar, vilka bedömdes av Carina Östman. Trots rådande restriktioner, lyckades vi hitta ett 
sätt att genomföra arrangemanget. En hund i taget blev bedömd inomhus, medan övriga 
hundar väntade utanför och höll avstånd till varandra.  

Den 13 och 14 november hade avdelningen sin utställning i 
Körhallen på Stjärnhööksgymnasiet i Rättvik och totalt kom det 
in 848 anmälningar. Vi hade fått den stora äran av SSRK att 
arrangera årets Club Show. 
 
Domare var Bertil Lundgren, Lars Widén, Jenny Andersson, Jan-
Erik Ek och Vidar Grundetjärn. 
 
Utställningen flöt på bra fastän vi inte är så vana att arrangera 

en utställning med så många anmälningar och så stort antal 

ringar. Ett stort, stort tack till alla duktiga funktionären som 

gjorde det möjligt att genomföra årets utställning. 

Utställningsansvarig, Anki Holmgren 

 

Spanielverksamheten, sammanfattning 2021 

Nu har Spanielträningsgruppen funnits i 5 år 
och vi är idag ca 97 medlemmar.  
Det har arrangerats en viltspårsträning under 
året och 4 hundar var med. 
 
 

Spanielansvarig Anki Holmgren  
 

Tollingverksamheten, sammanfattning 2021 

Den 18-19/9 2021 anordnades SSRK Dalarnas årliga tollingjaktprov. Det var ett dubbelprov 
med nybörjarklass och öppenklass båda dagarna. I år bytte vi provplats och höll till i 
skogarna mellan Ludvika och Fredriksberg. Domare för året var Lasse Bengtsson, provledare 
var Malin Hedin och Anna Andersson, kommissarie var Malin Kånåhols. 
Vi hade 14 startande båda dagarna, 8 i nybörjarklass och 6 i öppenklass, totalt delades 9 
priser ut. I lördagens nybörjarklass blev det ett 3e-pris och i öppenklassen två 2a-pris. På 
söndagen blev det ett 1a-pris och ett 2a-pris i nybörjarklassen samt ett 1a-pris, ett 2a-pris 
och två 3e-pris i öppenklasen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



Viltspårsverksamheten, sammanfattning 2021 

Möten 

Vi i viltspårsgruppen hade ett digitalt möte 31 januari där vi diskuterade nedanstående 
aktiviteter samt erbjudandet från SKK om att börja använda en mobilapp för viltspårprov. 
Viltspårdomarna i Dalarna var positiva till att använda appen. Beslut om SSRK kommer att gå 
över till digital spårläggning, bedömning och protokoll eller inte tas av SSRK Hs.  
  
Rörliga prov 

I avdelningen har det under året genomförts 215 spår på olika platser i Dalarna 

 

Inofficiella cuper 
Viltspårstävlingen Pinncupen genomfördes 30 maj i Skogarna 
kring Amsberg/Duvnäs med 16 deltagare.  
Vinnare: Geltman´s Port Sunlight och Anders Henningsson,  
2a Rockdove´s Fire och Ewa-Lisa Hoel,  
3a Lab Magic Fie och Karin Lundin,  
4a Yazzpeak´s A High Performance och Elisabeth Wallin, 
5a Queen Samba Terrano och Gudrun Berggren 

 

Spånkorgscupen ställdes in pga pandemitrestriktionerna. 
 
SM uttagningen 
Avdelningens SM uttagning/avdelningsmästerskap genomfördes i   
Säter med 12 deltagare. 
VINNARE: Andrummets Pejl och Eva Back  
Reserv till SM blev Geltman´s Port Sunlight och Anders 
Henningsson  

 

Viltspår SM: Dalarnas representant Andrummets Pejl och Eva Back 
kom på en hedrande åttondeplats vid det svenska mästerskapet, vilket flyttades 
från Piteå till Skövde med kort varsel.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Viltspår NM:  
NM skulle i år ha gått i Finland, men tävlingen blev tyvärr inställd pga pandemin.  
Det svenska laget hade i år fyra deltagare från Dalarna - Karin Lundin med Lab Magic Fie, 
Anders Henningsson med Geltman´s Porter, Roger Svensson med Agrosofens Bicykleta och 
förste reserv Peter Hedberg med Dark Eye´s Beginner´s Luck. Fotot är från en träningsdag 
med Henrik Widlund, som sitter i mitten.  

 

 

 

 



 

SSRK JUBILEUMSSPÅR 2020-2021 

Dalarna hade många ekipage som kom på pallen när resultaten från alla avdelningar som 
arrangerade proven sammanställdes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Championklass Spaniel    Championklassen      Öppenklass spaniel           Öppenklass spaniel 
VINNARE                          2:a plats            2:a plats  3:e plats 
Nord Vch Dark Eye                     SE Vch Yazzpeak´s           Holliveras Yackira SE Vch Apelhöjdens 
Beginners Luck                           A Gigh Performance        Carina Norlander First Lady  
Peter Hedberg                           Elisabeth Wallin   Anki Krigh 

 
 

 

 

 

 
  
 

Championklass retriever       Öppenklass retriever    Nybörjarklass retriever     
2:a plats  3:e plats     VINNARE 

SE VCH NO VCH  Red ocean´s Wakanda Simsån       Riverfield Lamar 
Geltman´s Porter    Marie Lars     Tomas Bustad 
Anders Henningsson         
 

 

Utvecklingsarbete 

 

Regelrevidering viltspårprov och domarutbildning: Under året har viltspårdomare i Dalarna 
varit med och lämnat remissvar till SKK Jakthundskommitté. Tyvärr blev det knappt någon 
respons på våra förslag. Det som dock fick gehör var förslaget om att HP tas bort vid 
bedömning i öppenklass. 

 

Utbildning av viltspårdomare  
Under året har Peter Jansson, Leksand, blivit klar viltspårdomare. Två personer har påbörjat 
sin viltspårdomarutbildning under året.  
Det är Peter Malmestrand, Falun och Marie Jonsson, Mora. 
 
Viltspårsansvarig Ewa-Lisa Hoel 
  

 
 

 
 

 

  

 

 

 



 

  



 

SSRK 
DALARNA       

        

        

        

        

 BALANSRÄKNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2021 

        

        

        

     2021  2020 

TILLGÅNGAR       

        
Omsättningstillgångar      

        

 Kundfordringar   20 940  23 740 

        
Likvida medel       

        

 Postgiro och Bank   486 592  339 637 

        
SUMMA         
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR   507 532  363 377 

        

        
EGET KAPITAL OCH ÖVRIGA SKULDER    

        
EGET KAPITAL       

        

 

Balanserat 
överskott   325 344  278 150 

 Årets överskott   100 084  47 194 

 Årets underskott   0  0 

        
SUMMA EGET KAPITAL   425 428  325 344 

        
Kortfristiga skulder       

        

 Avsättning   15 000  15 000 

 Övriga kortfristiga skulder  67 104  23 033 

        
SUMMA        
EGET KAPITAL OCH ÖVRIGA SKULDER 507 532  363 377 

        

 

  



SSRK 
DALARNA        

AVDELNINGEN        

         

         

         

RESULTATRÄKNING FÖR PERIODEN 20210101 - 20211231 

         

         

     2021   2020 

         
RÖRELSENS INTÄKTER       

         
Kursintäkter   58350   76172  
Försäljing mtrl, fika, mat,etc  32016   0  
Viltspår    102800   128200  
Utställning    287224   16000  
Jaktprov    108724 589114  32071 252443 

Medlemsavgifter   37100   39400  
Övriga intäkter   43561   21707  
Sponsring   0 80661  0 61107 

         
SUMMA INTÄKTER    669775   313550 

         
RÖRELSENS KOSTNADER       

         
Material och varor   37718   29310  
Kostnader viltspår   92269   105847  
Utställning    43221   0  
Kostn. Instruktörer   22740   18451  
Kurser, föredrag   0   9000  
Jaktprov    42044   6244  
Utbildning, funktionärer, sektioner 950   14456  
Priser    25324   3329  
Domare, arvoden + 
reseersättning 52413   5712  
Restaurangkostnader  25031   1379  
Stambokföring   45590 387300  4675 198403 

         

         
Bruttovinst    282475   115147 

         
Övriga externa kostnader   -44353   -42700 

         
Personalkostnader    -138038   -25253 

Ränta     0   0 

         
Årets resultat    100084   47194 

         

 

  



SSRK DALARNA 
TOTALT       20220206  

           

   AVD. VB SÖDRA TOTALT 

   2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 

                   

INTÄKTER  589114 266150 37963 9433 30778 27512 657855 303095 

Övriga intäkter  80661 47400         80661 47400 

                   

Summa intäkter 669775 313550 37963 9433 30778 27512 738516 350495 

                   

KOSTNADER                  

Rörelsens kostnader -387299 -198402 -11343 -510 -850 0 -399492 
-

198912 

                   

Bruttovinst  282476 115148 26620 8923 29928 27512 339024 151583 

                   

Övriga externa kostnader -44353 -42700 -17052 -9316 -23332 -17071 -84737 -69087 

                   

Styrelse, resor mm. -138038 -25253 -4035   -9000 -8224 -151073 -33477 

Ränta                  

                   

Årets resultat  100085 47195 5533 -393 -2404 2217 103214 49019 

                   

BALANSRÄKNING                 

                   

Omsättningstillgångar 20940 23740 3000       23940 23740 

Likvida medel  486592 339637 88683 92509 73264 75668 648539 507814 

                   

SUMMA TILLGÅNGAR 507532 363377 91683 92509 73264 75668 672479 531554 

                   
SKULDER OCH EGET 
KAPITAL                 

                   

 Eget kapital 425428 325344 91683 86149 73264 75668 590375 487161 

 Avsättning 15000 15000         15000   

 

Kortfristiga 
skulder 67104 23033   6360     67104 29393 

                   

SUMMA EGET KAPITAL                 

OCH SKULDER 507532 363377 91683 92509 73264 75668 672479 531554 

           

           
 

  



 

 

 


